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Literatura starověkého Řecka a Říma 



 Římská říše jako celek trvala od 8. 
stol. př.n.l. – 5. stol. n.l. 

 Umělecká literatura vznikala až od 
3. stol. př.n.l. 

3 velká období: 
1. archaické: 3. – 1. stol. 

př.n.l. 
2. klasické (zlaté): 1. stol. 

př.n.l. – počátek n.l. 
3. stříbrné: 1. – 5. stol. n.l. 

Římské koloseum 

 

Jaká pověst se váže k založení Říma? 



Mapa římské říše 



 Prostřednictvím Říma se 
vzdělanost (z velké části 
přejatá z Řecka) rozšířila 
do celé Evropy 

 Zpočátku pouze překlady a 
přejímání literatury Řeků 

 Řekové – inteligentní, 
citliví umělci 

 Římané – bojovníci, 
technici, stavitelé, 
analytičtí umělci 

 

Počítačová rekonstrukce antického Říma 



 Titus Maccius Plautus – Komedie o hrnci 

 Prostředí nižší vrsvy 

 o lakomci, který se bojí, že přijde o své zlato – 
nakonec o něj přijde a získá zpět díky lsti 
mladíka, který se tak chce ucházet o ruku 
jeho dcery 

 Inspiroval Moliéra pro jeho hru Lakomec 

• 3. – 1. stol. př.n.l. 
• Překlady z řečtiny, zpřístupňování řecké kultury římskému 

obyvatelstvu, rozvíjení eposů  
• Římská komedie – čerpala z řecké helenistické „nové komedie“ 



 Řečnictví – Cicero (Dvě rozmluvy) 

 Histor. liter. – Gaius Julius Caesar, velká 
osobnost, císař, memoárová tvorba (Zápisky o 
válce galské) 

 Lyrika – Gaius Valerius Catullus, psal 
milostnou poezii a satirické epigramy (Knihy 
veršů – 3 části) 

 Období 3 velice významných básníků: 

 Ovidius, Vergilius a Horatius (dílo Ódy) 

 1. stol. př.n.l. – počátek n.l. 

 opět navazuje na řecký helenismus 

 Rozvoj poezie a prózy 



Antická úsloví 

Je to jeho ________ pata 

__________ práce 

Doplňte a vysvětlete následující antická úsloví: 

__________ muka 

________ komplex  
________ komplex 
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